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 :چکیده

است که از ی روستا و پایداری معیشت مناطق روستایی در توسعه مؤثرگردشگری روستایی از راهبردهای 

شهرستان سنندج  واقع در ،. روستای نورهدارد محیطی زیستابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و لحاظ پایداری 

گردشگر برخوردار است.  جذبدر  قعیت مناسبیموظرفیت و از با داشتن توان باالی اکولوژیکی  ،کردستاناستان 

ه شدبه صورت پیمایشی انجام  این روستااجتماعی، اقتصادی و محیطی گردشگری  آثارتحلیل  هدف باتحقیق این 

تشکیل داده که با استفاده از فرمول کوکران را  در روستای مذکور نفر سرپرست خانوار 333آماری  ی . جامعهاست

استفاده  مورد ابزار عالوه بر مطالعات کتابخانه ای، .گردیدندنفر به عنوان نمونه انتخاب  213و به صورت تصادفی

 و پایایی  تاییدموضوعی  متخصصین اساتید و وسیله به آن صوری روایی که بود ها پرسشنامهداده آوری جمع برای

 استفاده SPSS18  نرم افزار از ماریآ هایآزمون انجام . جهتتعیین گردید( α= 58/3ضریب آلفای کرونباخ )آن با 

و   LISREL8.8افزار با نرمها گردشگری، داده آثار ی به سازهگیری مربوط شد. به منظور بررسی برازش مدل اندازه

اجتماعی، اقتصادی و  آثارتحلیل عاملی نتایج  .گرفتند قرار وتحلیل تجزیهمورد  تأییدیبا روش تحلیل عاملی 

ترین  بیش 88/3با ضریب تأثیر  «عامل اجتماعی»، سه عاملاز میان این که  نشان داد محیطی گردشگری زیست

 آثارتوجهی از  به خود اختصاص داده و سهم قابلدرصد از کل واریانس( 33/3)با تبیین حدودمیزان واریانس

(، =GFI 11/3و  =AGFI 12/3) های نیکویی برازش مطلق شاخصهمچنین . نمودگردشگری روستایی را تبیین 

 = 525/2و  RMSEA = 378/3( و مقتصد ) =12/3NNFI=  ،13/3CFIتطبیقی)
df

2 برازش عالی و )

  نمودند.  تأییدهای مشاهده شده گردشگری روستای نوره با داده آثارگیری مناسب مدل اندازه

 ، شهرستان سنندج.نوره روستای ،گردشگری آثارگردشگری روستایی، پایدار، ی  عهتوس های کلیدی:واژه

                                                           
 (Email:aazamialireza@yahoo.co.ukنویسنده مسئول: استادیار گروه توسعه روستایی، دانشگاه بوعلی سینا ) 2
    کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا  1
 سعه روستایی، دانشگاه بوعلی سینادانشجوی کارشناسی ارشد تو  3



 1934 پاییزدهم، چهاری  م، شمارهچهارریزی و توسعه گردشگری، سال ی برنامه... مجله...........155

 

 مقدمه

که با ماهیتی چندبعدی، عالوه  شود میپایدار تلقی ی  عهگذرگاه توس عنوان بهگردشگری  امروزه

، 2)دایرت. شودمیزبان میی  عهای در سیستم جامنیاز گردشگران، باعث تغییرات عمده تأمینبر 

آمده و نقش مهمی در بهبود معیشت  حساب بهیک صنعت پویا  عنوان به( این مقوله اینک 77: 1331

 از . یکیباشد می مؤثرفقر نیز  کاهش دربنابراین  ،از طریق تنوع منابع درآمدی و اشتغال داشته پایدار

 ایجاد و جذابیت ارائه با کهاست.  گردشگری روستایی قرن، یک از بیش قدمتی با گردشگری انواع

 جهت کارکردی همچنین و گردشگران برای روستایی طمحی های ویژگی و فضا از استفاده در تمایل

توجه  مورد میزبان منطقه محیطی زیست و فرهنگی-اقتصادی، اجتماعی های شاخص ارتقاء و بهبود

 است. شده واقع بسیاری

 روستایی، از اجتماعات متأثر زیرا دارد؛ روستایی پایدار یتوسعه با مستقیم ارتباط گردشگری

 گردشگری هایفعالیت بنابراین .شوند میاست که ارکان پایداری محسوب  طبیعت و روستا اقتصاد

یک برنامه یا  عنوان بهبتواند  تا باشد پایدار فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی محیطی،زیست ازلحاظ باید

 پایدار بلندمدت در باید های گردشگریفعالیت چارچوب این در. راهبرد مثبت در توسعه تلقی گردد

 همچنین ،آن آثار و بیولوژیکی در طبیعت، تنوع نفوذ و ها فعالیت در باید ردشگرانگ و باشند

 )سلیمانی کنند فراهم را قبولی قابل یو توسعه باشند هم به مربوط شده اضافه درونی استعدادهای

 باعث گردشگران، نیاز تأمین بر عالوه چندبعدیماهیتی  با گردشگری (. صنعت2355هارونی، 

 بر مختلفی تأثیرات است ممکن روستا گردد؛ درمی میزبانی  عهجام سیستم در ایدهعم تغییرات

 به توانمی روستایی گردشگری اجتماعی پیامدهای ازجملهداشته باشد.  فرهنگی و اجتماعی محیط

 ،محلی فرهنگ احیای محلی، جوامع جمعی های فعالیت تشویق نامتعادل اجتماعی، قدرت کاهش

 (.2353)قادری،  نمود اشاره فرهنگی و طبیعی منابع از حفاظت خودباوری، و لیم غرور حس افزایش

 بر ،چندوجهی و پویا فعالیت یک عنوان به گردشگری اقتصاد که این دیگر، اهمیت حائز ینکته

 این به و شودمی گذاریپایه سرزمین فرهنگی و اجتماعی کالبدی، طبیعی، توان و ظرفیت یپایه

 بومی مردم اقتصادی یتوسعه و رفاه درآمدزایی، و اشتغال مناسب های فرصت لدمو تنها نه طریق

 هایدانسته و باورها ،ها ارزش ی دهنده نشر و هافرهنگ شناخت برای مناسب ابزاری بلکه شد؛ خواهد

 (. 2357 ،و مور )درام است گوناگون جوامع

 یدهندهنشان روستایی گردشگری دفراین محیطی زیست آثار ی درزمینه انجام گرفته هایارزیابی

 تنها نه ،ها استان در گردشگری جامع هایطرح اجرای و تهیه و برنامه وجود صورت در که است آن

 فرهنگ و زیست محیط بر گردشگری یتوسعه آثار بلکه ؛گردد می فراهم بیشتر گردشگر جذب امکان

 های دهه در مرداندولت رو این از(. 2357 ،دخیلی کهنموئیو  )صدرموسوی یابدمی کاهش نیز جامعه

دارای  مناطق در گردشگری هایجاذبه نمودن ارزشمند و مهیاسازی تا با اند بوده تالشاخیر در 

                                                           
1 Dwyer 
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 هایشیوه یارائه دنبال سازند. به فراهم را صنعت این مثبت ابعاد از مندی بهره فرصت پتانسیل،

 همچنین و انسانی و طبیعی هایقابلیت تتقوی حفظ و طریق از روستاها سطح در زندگی مناسب

 را گردشگری توسعه، گذاران سیاست و ریزانبرنامه از بسیاری. است ها آن های محدودیت کاهش

 کشور در رسدمی نظر به. اندکرده پایدار معرفی یتوسعه برای روشن انداز چشم با و مطمئن روشی

ی  عهتوس جهت در مدون روستایی، سازوکار گردشگری باالی بسیار هایپتانسیل به توجه با ما

و  زادهحجازیشود )نمی جدیت دنبال با روستا با مرتبط نهادهای مراکز سوی از روستایی گردشگری

 (.2311همکاران، 

 قابلیت بامناطق مختلف ی  عهدر توس مؤثرها، موانع و عوامل شناخت وضعیت، توانمندی

ف و راهبردهای گردشگری در مناطق روستایی نقش در پیشبرد اهدا تواند میگردشگری مناسب 

 آثارتحقیق؛ در این پژوهش به تحلیل  مسئله ضرورتداشته باشد. با درک اهمیت و  ای برجسته

پرداخته  شهرستان سنندج گردشگری در روستای نوره واقع در محیطی زیستاجتماعی، اقتصادی و 

گردشگری در این  محیطی زیستاعی و اقتصادی، اجتم آثارتحلیل هدف اصلی این تحقیق شد. 

اقتصادی، اجتماعی و  آثاراصلی این تحقیق گردشگری روستایی دارای ی  یهو فرض .باشد میروستا 

ای و با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص و شرایط دره باشد.محیطی در روستای نوره می

در روستای  های کوهنوردیبهوجود گنبد تاریخی، جاذ ویژه بهبخش آن فرح وهوای آبکوهستانی، 

   آورده است. وجود بهای را برای جذب گردشگران ویژه نیز نزدیکی به شهر سنندج؛ شرایط ونوره 

 

  تحقیقمبانی نظری 

اجتماعی کشورها آن را  -ی اقتصادیتوسعه وزه اقتصاددانان به دلیل اهمیت گردشگری درامر

رنجبران و همکاران، ) کنند ی پایدار یاد میصلی توسعهرکن ا عنوان به و  نهادهصادرات نامرئی نام 

که نقش مهمی در بهبود یک صنعت مهم  عنوان بهگردشگری ی  عههمگام با توس(. 21: 2312

تاکنون 2183دهه ازنیز  روستایی،گردشگری موضوع به توجه، افزایش هداشتمعیشت و درآمد مردم 

ویژه گردشگری  و به اولیه گردشگری مطالعات .(2353)قادری، ه استپیدا کرد توجهی قابلرشد 

 عصر فناورانه و فرهنگی اجتماعی، علمی، اقتصادی، پیوند هم تحوالت یمجموعه بر اغلب روستایی

 آورد پدید بیستم قرن در گردشگری انبوه رشد برای الزم تدریج شرایط به که کنندمی تأکید مدرن

 و است گردشگری مطرح مختلف انواع از یکی روستایی یگردشگر واقع در(. 1331، 1و هال 2)ویلیامز

 شود؛ کهمی هاآن پیرامون و روستایی هایمحیط در گردشگری مختلف هایگونه و هافعالیت شامل

است  انسانی و طبیعی از اعم روستا زیست محیط برای متفاوتی آثار و هاارزش ی دربردارنده

 توسعه درحال کشورهای از بسیاری در روستایی گردشگریی  عهتوس های برنامه(. 1331، 3)سوتریادس

                                                           
1 Wiliam 
2 Hall 
3 Soteriades 
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 که شودمی محسوب روستاها اجتماعی -اقتصادیی  عهتوس مؤثر برای کننده تسریععامل  یک عنوان به

 .(1337، 1و پیالر 2)مولر شد خواهد اقتصادی روستاها شرایط بهبود افزایش موجب

 افزایش روی بر ایفزاینده تأثیر تواند می که ستکشورها همه در اتکا قابل منبعی گردشگری

 سطح افزایش شغلی، های فرصت افزایش و نیز محلی سطح در هم و ملی سطح در هم درآمد

 روستایی گردشگری(. 18و71: 1331 باشد )ام آاف، داشته تولیدات گسترش و تحول و دستمزدها

آورد. توجه به می وجود به را تصادیاق های فعالیت از ایو زنجیرهو درآمد  ییزااشتغال ارزش با منبع

   اقتصادی  -های روستایی ضمن بهبود وضعیت اجتماعی در محیط غیرکشاورزیهای فعالیت

، 3)اسالم شودنواحی روستایی می محیطی زیستباعث کاهش مخاطرات ، های فقیر روستاییخانواده

زایش مبادالت خارجی، های شغلی، افدر ایجاد فرصت مؤثرینقش  . گردشگری روستایی(2115

ین بهبود خدمات افزایش قیمت زمین، افزایش هزینه مسکن، تقاضا برای کاال و خدمات و همچن

  و اشتغال تولید برای ابزار یک عنوان به همچنین، و (1323، 8اوبونوایونوو  1)سفه داردعمومی 

  .(2117، 7)سلی آوردمی فراهم را فقر کاهش منطقه، سطح در ی اقتصادیتوسعه

 میزبانی  عهمردم جام زندگی هایشیوه در که است تغییراتی گردشگری، اجتماعی آثار از منظور

 محلی با ساکنان و اهالی مستقیم تماس سبب به بیشتر تغییرات این و دهدمی رخ گردشگر

مطلوب است و  بدیهی است که این پدیده هم دارای (.317 :2353گی،) گیردمی صورت گردشگران

 رفتن باال می توان به موارد زیر اشاره کرد: گردشگری مثبت فرهنگی -اجتماعی آثارمطلوب. از هم نا

 و تقویت ها،آن فرهنگ و محلی جوامع به بیشتر احتراممشارکت)همان(  سطح افزایش و سواد، سطح

امکان انتقال تجارب  ؛(2351 صفایی، و )رضوانی صنایع محلی عرضه فرهنگی، هایسنت تداوم

نگی مثبت و ایجاد وسعت نظر و دید و غنای تجارب فرهنگی، ایجاد احترام متقابل بین مردمی فره

 اجتماعی تضاد تشدید آن، منفی و از پیامدهای (2351، فردوسیگوناگون )بستانی و  یها بافرهنگ

( 88: 2355خانی و همکاران، دادور) روستا گرایی درمصرف گسترش و مختلف مردم طبقات بین

رفتاری و تعارض با هنجارهای جامعه، امکان بروز  های یآلودگافزایش جرم و جنایت، ایجاد امکان 

 .باشد یم)همان(  رفتارهای نامناسب از سوی مردم میزبان نسبت به گردشگران

  که هم  آیدمی حساب به روستایی گردشگری اصلی منابع از یکی روستایی نواحی زیست محیط

ی  عهتوس و گسترش شگری باشد و هم از این صنعت اثر پذیر باشد.تواند منبع و منشا گردمی

 و مشکالت تواند می و گذاشت خواهد بجای زیست محیط بر پیامدهایی و آثار ناخواه  خواه گردشگری،

 ازدیاد و تراکم گیاهی، پوشش و هاتخریب جنگل همانند روستایی نواحی مردم برای را زیادی مسائل

 همچون، مثبتی تأثیرات تواند میبالعکس  یا و باغات و مزارع بردن بین از یا ،داسروص ایجاد ها، زباله
                                                           
1 Molera 
2Pilar 
3 Islam 
4 Tsephe 
5 Eyono Obono 
6 Slee 
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 و سازیمحوطه ها وآن مجدد احیای و تاریخی و باستانی اماکن از حفاظت ،زیست محیط از حفاظت

2)نوریس روبنایی و بنایی زیر خدمات و امکانات ایجاد
 های آگاهی( و افزایش 15: 1337 ،1وینسون و 

 (.2351، فردوسیباشد )بستانی و  داشته زیباشناختیو  محیطی زیست

 مواردی از قبیل: افزایش شامل را روستایی ی گردشگریتوسعه اساسی اهداف توانمی درمجموع

 یروستایی؛ توسعه نواحی در درآمدزا هایفرصت ایجادو  زاییاشتغال در گردشگری بخش سهم

 ایجاد در روستایی گردشگری بخش سهم جامعه؛ افزایش هایارزش به توجه با فرهنگی ارتباطات

 به نهادن ارج با محیطی زیست و اجتماعی -فرهنگی ی پایدارتوسعه به ارزی و کمک خالص درآمد

 ی اما در فرآیند توسعه (2353)قادری،؛ دانستتوسعه  پایدار هایرویه اتخاذ و جامعه هایارزش

وردار بودن بیشتر منابع طبیعی کشورها در مناطق دلیل برخه بپایداری روستایی موضوع مهم 

ی توازن و تعادل در جهت تحقق ی پایدار روستایی، نقطهتوسعه بسیار حائز اهمیت است. روستایی

 ی توسعهاهداف توسعه در هریک از ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی در نواحی روستایی است. 

اعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی است که برای افزایش پایدار روستایی، فرآیند تغییر پایدار اجتم

 مهم راهبردی مؤثر و عنوان و به (85: 2351)بهبودی،  شودجوامع روستایی مطرح می بلندمدترفاه 

حل  برای که با نقش چند کارکردی خویش رود، شمار می به روستایی ی پایدار مناطقدر توسعه

 (.2353 شارپلی،) تواند مؤثر واقع گرددمی یروستای جوامع اجتماعی و اقتصادی مشکالت

و اران سیاستگزروستایی مدنظر  پایدارتوسعه ی زیرمجموعه عنوان بهپایدار نیز گردشگری

 و توازن آن در که است ایتوسعه گردشگری پایدار یتوسعه« .ه استامر قرار گرفت اندرکاران دست

 همراه به همه اقتصادی هایمزیت نیز و قتصادیا اصول و کیفیت، اخالقیات و هاارزش حفظ تعادل،

 اقتصادی صرفاً یتوسعه جایگزینجانبه همه و متعادل ایتوسعه تا شودمی کوشش و شده دیده هم

 بر که شودمی اجرا و ریزیبرنامه نحوی به پایدار گردشگری(. 2355 محسنی،) »گردد [تولید محور]

 این در واقع در (.772: 3،1333ویور)نگذارد منفی اثر بانمیزی  عهجام فرهنگ و اقتصاد ،زیست محیط

 نیازهای به دهیپاسخ ضمن که است ای گونه به موجود منابع استفاده از با گردشگری یتوسعه دیدگاه

 محلی مردم رفاه و تعادل اقتصادی ،زیست محیط حفظ راستای در ،در حال حاضر گردشگران مختلف

جهانی  سازمان(. 2112 ،1)اینسکیپ شود می تالش نیز آنان یهاارزش و فرهنگ حفظ با همراه

 رشد خواهان که است جامعی رهیافت امروزی، دنیای در پایدار گردشگری که باور دارد گردشگری

 نکته این بر و است طبیعی هایبومزیست بر مخرب تأثیرگذاری بدون صنعت گردشگری بلندمدت

 در را محیط از مشخصی جوانب که بود خواهد بشر قادر ی،گردشگری  عهتوس قالب در که دارد تأکید

 (.88: 2352و مرادنژادی،  زاده)شریف کند کاری دست یا تعدیل منفی یا مثبت جهت

                                                           
1 Norris 
2 Winston 
3 Weaver 
4 Inskeep 
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 قلمداد پایداری  عهتوس برای ییهامثابه چرخ به گردشگری پایدار، گردشگریی  عهتوس رهیافتدر 

 درآمد، برابری توزیع و عدالت روستایی، فقر هشکا همانند پایداری  عهتوس اساسی اصول و شود می

به  271: 1338)وندر،  جدید رهیافت این در لذا. است مدنظر زیستی تنوع نسلی، بین و نسلی میان

با معیارهایی همچون  عمدتاًمفهوم پایداری اقتصادی  (2313،همکارانافتخاری و الدینرکننقل از 

ت معیشپایداری ، ثروت و منابع قدرت اقتصادی و توزیع درآمد ،دشگری در کاهش فقررسهم گ

مفهوم پایداری محیطی با معیارهایی همانند مشارکت در حفظ طبیعت )تنوع و نیز ساکنان محلی 

مفهوم پایداری  درنهایتو  شدن گرماز  عمانزیستی(، دسترسی و منافع ناشی از مشارکت و 

وق زمین و مردم محلی، رعایت زندگی فرهنگی با معیارهایی همانند رعایت حق -اجتماعی

و رعایت  شرافتمندانه و افزایش رضایتمندی مردم، توانمندسازی و مشارکت فعاالنه مردم در توسعه

 گرفتهشود. با توجه به رهیافت مذکور و مفاهیم و معیارهای به کار شرایط و حقوق کار مشخص می

هایی جدید را برای جوامع تواند فرصت گیری از گردشگری روستایی که میدر آن، با بهره شده

روستایی فراهم آورد و از دیگر سو موجبات حفظ و پایداری این مناطق را در طول زمان تضمین 

  روستاهای ایران برداشت.ی  عهتوان گامی در جهت توسنماید؛ می

 

 تحقیقپیشینه 

ت متعددی صورت گرفته در ارتباط با گردشگری روستایی و آثار آن بر مناطق روستایی، مطالعا

های اقتصادی و اجتماعی و دهد که شاخص( نشان می2311) سامیان و باللیی  عهمطالاست. 

درصد 73 که طوری بهاز گردشگری روستایی بوده؛  تأثیرپذیرهای محیطی مهمترین مؤلفهزیست

 که، داد ( نشان2312) نوری و همکاران پژوهش نتایجکند. ها را تبیین میواریانس کل عامل

 اصلی منبع عنوان به شفاهی تبلیغات از زیادی حدود تا پاوه به شهرستان سفرکرده گردشگران

  امکان آن، بر اثربخشی مؤثر عوامل و تبلیغات شفاهی به توجه و اندکرده خود استفاده سفر اطالعات

    ی تحقیقهایافته .کندفراهم می را مطالعه مورد ی منطقه به گردشگران بیشتر هرچه جذب

 مدیریتی اقتصادی، اجتماعی،-فرهنگی شاخص داد که چهار( نشان2312و همکاران) فراهانیبورقانی

 .است مؤثر روستایی گردشگری صنعت ی توسعه در محیطی و

 و روستاییان از نظرسنجی که برخالف داد نشان (2312) عنابستانی و همکاران هاییافته

 ارزیابی 77/3 ای رتبهمیانگین  با اقتصادی ی وابسته متغیر با رابطه در را تأثیر باالترین که گردشگران

 با محیطی زیست وابسته متغیر متوجه تغییرات بیشترین گام به گام رگرسیون ی مطالعه در ،کردند می

 جریان ( در پژوهش خود نتیجه گرفتند که2312) و همکاران معصوم قدیری. است 757/3 ضریب

 محیطی زیست الگوهای حفظ ازنظر و گرفته شکل هازمین و کشاورزی محصوالت فروش با ایسرمایه

 محصوالت و روستائیان یافته افزایش ترافیک و صوتی آلودگی و هازمین تخریب و بوده منفی آثار

 دهد می ارائه به گردشگران مستقیم صورت به را کشاورزی تولیدی خود
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 آثار گردشگری ساکنین دیدگاه از یان کردند کهب در تحقیق خود (2312) لطفی باباخانزاده و

 افزایش باعث حال درعینو  داشته را درآمد شغلی، افزایش هایفرصت ایجاد چون مثبتی اقتصادی

 مثبت آثار اجتماعی ازلحاظ است. شده کشاورزی کاهش تولیدات و آن سوداگری و زمین قیمت شدید

 به را مسکن بهبود و مردم آگاهی سطح رفتن البا شهرت روستا، مهاجرت، کاهش چون زیادی بسیار

 تخریب آب، منابع آلودگی چون منفی آثار و کالبدی محیطی زیست ازلحاظ نهایتاً و داشته همراه

 .است داشته همراه به را الگوی مسکن تغییر اراضی، کاربری تغییر جنگل، و باغات

سه  مطالعه موردپاسخگویان  ظرازن( نیز در پژوهشی نشان دادند که 2313) رضایی و همکاران

رفتار و شیوه  تأثیراز کاالهای تجمالتی و تزئینی،  یان به استفادهی افزایش تمایل روستای گویه

زندگی روستائیان )تغییر در نوع پوشاک، نحوه سخن گفتن و  ی زندگی گردشگران بر رفتار و شیوه

به ترتیب بیشترین میزان اولویت را  ..( و ایجاد شکاف درآمدی بین روستائیان ساکن در منطقه،

 داد جوانان نشان ( نیز2313) ورخانی و همکاراندحاصل از پژوهش دا اند. نتایجکسب نموده

 و برخوردارند باالتری کارآفرینانه های ویژگی از اسکندان جوانان روستای به نسبت کندوان روستای

 و اولیه هایزیرساخت گیریشکل ینهمچن و گردشگران اثر حضور در فرهنگی تعامالت آن دلیل

 .است اثر گردشگری در جدید هایفرصت وجود

 ریزی برنامه عامل هفت که ( نشان داد2313) دهکردی و همکارانکرمی تحقیق از حاصل نتایج

 و تبلیغات و امنیت زیست، محیط و بهداشتی اقتصادی، اجتماعی، –فرهنگی مشارکت، دولتی،

اند. کرده تبیین را گردشگریی  عهتوس بر مؤثر عوامل واریانس رصدد 31/71درمجموع  سودمندی

 و اجتماعی های شاخص و ابعاد که است این ( بیانگر2313) افتخاری و همکارانالدینی رکنهمطالع

 .برخوردارند مطالعه مورد روستاهای در محیطی بعد به نسبت بیشتری پایداری گردشگری از اقتصادی

روستا  زیست محیط بر گردشگری مثبت تأثیر از ( نیز حاکی2313) و همکارانتحقیق عزمی   نتایج

 ی توسعه های محدودیت و مزایا داد نشان (،2313) حسنوند و حسنوند پژوهش هاییافته است. بوده

 درآمد رشد موجب ،کمی حد تا گردشگری همچنین. است یکسان تقریباً منطقه، در گردشگری

 گردشگری. است بوده مؤثر بسیار روستا در زمین قیمت رشد نیز و وساز ساخت در افزایش اما شده،

 بهبود و غذا مصرف الگوی مراسم، نوع لباس، نوع تغییر بر بسیار اندکی تأثیر نیز اجتماعی لحاظ به

 افزایش و جوار هم نواحی با روستا بیرونی روابط موجب گسترش زیادی، حد تا اما داشته، آموزش

 تنوع کاهش موجب و زده لطمه زیست محیط به گردشگری نیز کالبدی بعد در. است شده ناهنجاری

 شده روستاها در سبز فضاهای گسترش زیادی موجب حد تا ،حال درعین اما شده آلودگی گیاهی و

  .بود

 حد تا تلقی نمود که  ی روستاییتوسعه ای بر جامع راهبردی عنوان به توانمی را گردشگری پس،

اجتماعی،  اقتصادی، ابعاد تمام که شودمی نزدیک پایدار و گردشگری پایدار یف توسعهاهدا زیادی به

 یزمینه بلندمدت تا در دارد تالش و دهدمی قرار موردتوجه را روستاها مدیریتی و محیطیزیست
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 د، گردشگریشهمانطور که قبالً نیز بیان  .کند فراهم هاعرصه تمامی در را روستاها شکوفایی و رشد

روستایی ی  هکالبدی( جامع-)اقتصادی، اجتماعی، محیطی ابعادی  هروستایی در مفهوم پایداری با هم

 از: اند عبارتها گیری آنهای اندازهاین ابعاد و مقیاس .و بر آنها تأثیرگذار استدر ارتباط است 

 هاای  صشاختقویت فرهنگ روستایی که  -2 :هایی از قبیلکه خود شامل مقیاس بعد اجتماعی

آن عبارتنداز: تشویق و حمایت از ساکنان محلی در انجام فعالیتهای گونااگون فرهنگای،    گیری اندازه

مردم روستا  مندی عالقهفرهنگ محلی و حفظ هویت فرهنگی مردم روستا،  داشتن نگهکمک به زنده 

          .و مراسام سانتی و محلای روساتا     هاا  سانت قادیمی، بهباود آداب و    هاای  سانت به حفظ فرهنگ و 

هاای ماردم از   گیاری: افازایش اطالعاات و آگااهی    های اندازهافزایش آگاهی روستائیان با شاخص -1

هاا میاان اهاالی    برقراری ارتباط با گردشگران، افزایش رعایت قانون و حقوق یکدیگر، افزایش آگااهی 

ایش : افاز هاای  شااخص اجتمااعی شاامل    هاای  آسایب گساترش   -3 نسبت به محیط اطراف روساتا. 

در بین جوانان، افزایش میزان نزاع و درگیری در روستا، کاهش صمیمیت  بندوباری بیو  ها ناهنجاری

(؛ 2351(؛ )رضاوانی و صافایی،  2353(؛ )گی،2353ادگی و اجتماعی در بین روستائیان. )قادری، خانو

 (.2312زاده و لطفی، (؛ )باباخان2355دادورخانی و همکاران،(؛ )2351، فردوسی)بستانی و 

: دسترسای یکساان   قبیل ازهایی توزیع عادالنه منافع)درآمد( با شاخص -2شامل: بعد اقتصادی

ی  همردم برای انتخاب شغل در صنعت گردشگری روستا، منافع اقتصادی گردشگری برای همی  ههم

افازایش   -1 محلی، فعالیت زنان پاباه پاای ماردان در مشااغل گردشاگری.      وکار کسبمردم روستا و 

خود جهت اقامت گردشگران، افزایش ی  ههای کسب درآمد با کرایه دادن خانشامل مقیاسکه آمد در

سطح درآمد ساکنین روستا، کسب درآمد با فروش محصوالت کشاورزی و دامی خود به گردشاگران،  

      در روساتا.  گاذاری  سارمایه کفایت درآمد حاصل از گردشگری جهت تأمین نیازهاای اولیاه، افازایش    

زندگی، افازایش قیمات    های هزینهافزایش قیمت کاال و خدمات و افزایش نظیر ها: افزایش قیمت -3

: ایجااد  گیاری  انادازه  هاای  شااخص کیفیات اشاتغال و درآماد باا      -1 روساتایی.  های خانهو  ها زمین

شغلی برای ساکنان روستا، کاهش مهاجرت جوانان روستا برای اشتغال، کااهش بیکااری    های فرصت

(؛ )سافه و اوبوناو،   2115)اساالم،   شغلی برای زنان روستا های فرصتو دائم در روستا، افزایش فصلی 

 (.2312(؛ )عنابستانی و همکاران، 1323

و افازایش آلاودگی: تخریاب منااظر و      زیسات  محیطتخریب  -2 :هایبا مقیاسنیز  بعد محیطی

تعاداد گردشاگران، ایجااد     ازحاد  بایش باا افازایش    زیسات  محیط، تخریب هاروستا با زباله انداز چشم

ساال اخیار،    23)آلودگی صوتی( در روستا، کاهش زیبایی طبیعت اطاراف روساتا در طای     سروصدا

بهباود کالبادی و    -1 هاا. کاهش سطح زیر کشت، تغییر کاربری اراضی کشاورزی باه ساایر کااربری   

(، بهبود وضاع  ای اجاره های هخان، اتاق و سرا مهمان) روستایی پذیر مهمانمحیطی روستا: ایجاد مراکز 

روستا، بهبود معماری و مصالح و بافت فیزیکی روستا، افزایش فضاهای تفریحی و  های خیابانجاده و 

)مانند پارک، استراحتگاه(، گسترش فیزیکی روساتا، کماک باه ورود امکاناات و خادمات       گردشگری
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ی: حمایات و حفاظات بیشاتر از    حفاظات از بافات تااریخ    -3 )بهداشتی، درمانی و ..( جدید. عمومی

و تعمیار آثاار و ابنیاه تااریخی جهات پایاداری        ساازی  مقااوم ویژه گردشاگری،   های سایتمناطق و 

(؛ )قادیری معصاوم و همکااران،    2351، فردوسای (؛ )بساتانی و  1337)نوریس و وینساون،   محیطی.

 .(2313(؛ )عزمی و همکاران، 2313(؛ حسنوند و حسنوند، 2312

های تحقیق مدل مفهومی پژوهش حاضار در قالاب شاکل     العات انجام شده و یافتهبا توجه به مط

 شود. ( نمایش داده می2)

 

 
 

 (گردشگری پایدار روستاییمفهومی تحقیق )مدل  -1شکل 

 

 روش شناسی تحقیق

پیمایشی  صورت بهگردشگری روستایی و  آثارشناسایی و تحلیل  باهدفپژوهش حاضر 

 ها آن وتحلیل یهتجزو  ها دادهگرداوری  و ازلحاظنوع کاربردی  لحاظ هدف ازبه است که  گرفته انجام

گردشگری »این است: تحقیق این  اصلیی  یهفرض .باشدتحلیلی می -مطالعات توصیفی از نوع

 موردمطالعهمنطقه . «است موردمطالعهاقتصادی، اجتماعی و محیطی در منطقه  آثارروستایی دارای 

 2183در ارتفاع  روستا. این باشد میشهرستان سنندج کیلومتری غرب  25روستای نوره که در 

، از شرق و شمال شرقی به کوه آبیدر بزرگ، شمال غرب به کوه وزمان و از سمت سطح دریا متری

 درشیب بوده واین روستا دارای بافتی متراکم  .(1)شکل  شود جنوب غرب به کوه تایالن محدود می

 بعد اجتماعی:
 تقویت فرهنگ سنتی روستا 

 افزایش آگاهی روستائیان 

 های اجتماعیگسترش آسیب 

 گردشگری پایدار

 قتصاد جامعه)محلی( محورا

 بعد محیطی:

 بهبود کالبدی و محیطی روستا 

 حفاظت از بافت تاریخی 

  تخریب محیط زیست و افزایش

 آلودگی

عدالت اجتماعی 

 خدمات محیط زیست

 بعد اقتصادی:

 توزیع عادالنه منافع 

 هاو قیمت افزایش درآمد 

 کیفیت اشتغال و درآمد 

 اثربخشی اقتصادی محیط زیست
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توجه به سرشماری نفوس و نفر با  153جمعیت  و خانوار 333دارای و  فتهاستقراریامنتهی به دره 

 باشد. می 2313مسکن سال 

 

 
 

 : نقشه جغرافیایی منطقه موردمطالعه) روستای نوره(2شکل 

 

باشند. برای تعیین حجم نفر از سرپرست خانوارهای روستای نوره می 333جامعه آماری پژوهش 

 حجم نمونه با ؛روستایی و مردان سرپرست خانوار نفر از زنان 33ون از آزم نمونه، پس از انجام پیش

 موردنظرهای  گیری تصادفی، نمونهنفر تعیین و به شیوه نمونه 213از فرمول کوکران تعداد استفاده 

توسط گروه تحقیق بود که  شده طراحیی نامهقرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسش موردبررسیانتخاب و 

، مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنظیم گردید. روایی ابزار تحقیق ای کتابخانهطالعات ی مبر پایه

و پایایی یا قابلیت اعتماد  گرفت قرار تائیدتوسط اساتید دانشگاه و کارشناسان مرتبط موضوع مورد 

دهنده (؛ که نشان=58/3αابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت )

 یشامل دو بخش توصیفی و تحلیل هاقابلیت اعتماد و پایایی مناسب ابزار تحقیق بود. تحلیل داده

های توصیفی فراوانی، درصد، انحراف معیار، واریانس و ها از آمارهکه در توصیف داده باشدمی

تاییدی  افزار لیزرل از تحلیل عاملیها با استفاده از نرمداده تحلیل درشد.  گرفته بهرهمیانگین 

اجتماعی، اقتصادی و  آثارگیری مربوط به سازه  ای و برازش الگوی اندازهبررسی اعتبار سازه منظور به

های نیکویی برازش شاخص تا گردیداستفاده  شده گردآوریهای محیطی گردشگری روستایی، داده

RMSEA  ،
df

2 های نیکویی برازش مطلق و تطبیقی تعیین گردند.، شاخص 
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 هایافته وتحلیل تجزیه

 های توصیفی یافته -الف

 سال متغیر 73تا  13 رده سنی بین موردمطالعهجامعه سن  اطالعات کسب شده نشان داد که

 13داد که تنها  همچنین نتایج نشان. باشدمی75/3 با انحراف معیار 75/31سنی  میانگینبوده و 

 نفر( از جامعه مورد مطالعه را زنان تشکیل دادند. 11درصد )

درصد  1/22درصد( بوده و تنها  8/17) بیشتر پاسخگویان دارای تحصیالت ابتدایی و راهنمایی

)حدود  وضعیت شغلی، اکثریت افراد مورد بررسی نظر از همچنین در حد خواندن و نوشتن بودند.

 (.2)جدول،  اغل آزاددارای مشدرصد(  87

 
 مورد مطالعه افرادمشخصات فردی  (:1) جدول

 (1939های پژوهش، مأخذ: یافته)

 

 گیری متغیرهای پژوهشاندازه بررسی مدل -ب

اجتماعی،  آثار»گیری مربوط به سازه ای و برازش الگوی اندازهبررسی اعتبار سازه منظور به

لیزرل و با  افزار نرمبه کمک  شده گردآوریهای  نوره، دادهاقتصادی و محیطی گردشگری روستایی 

قرار گرفتند. این روش قادر است تعیین کند؛  وتحلیل تجزیهمورد  تأییدیاستفاده از تحلیل عاملی 

رفت، انطباق بر اساس تئوری و مدل نظری انتظار می آنچهگیری شده با های اندازهآیا تعداد عامل

دهنده و سازه تجربی نوایی بین متغیرهای تشکیله آزمون میزان انطباق و هم، بدیگر عبارت به ؟دارد

اجتماعی،  آثارگیری در شکل مؤثرهای در این مرحله برای ارزیابی نقش شاخص .پردازدتحقیق می

این ی دوم استفاده شد. اقتصادی و محیطی گردشگری روستایی نوره از روش تحلیل عاملی مرتبه

مشترک تحلیل  یها عامللیل عاملی است که در آن خود ماتریس همبستگی صورتی از تحروش 

 آثاری دوم به نوع دلیل استفاده از تحلیل عاملی مرتبه مرتبه دوم به دست آید. یها عاملتا  شود یم

توان استنباط کرد که می شده طراحیشود. در مدل علی در مدل انتزاعی تحقیق مربوط می

مدل  اساس بردهند. نه، یک ساختار عاملی مجزا را در سطح دوم تشکیل میگاساختارهای عاملی سه

سازی شده و مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم قابل قبولی اجرا لیزرل پیاده افزار نرمتحقیق، این مدل در 

 درصد فراوانی سطح تحصیالت درصد فراوانی وضعیت شغلی

33/13 15 دولتی 1/21 13 بیسواد   

51/88 77 مشاغل آزاد نوشتن و خواندن   21 7/22  

77/22 21 کشاورز راهنماییو  ابتدایی    87 8/17  

27/1 22 دارخانه 7/22 21 دیپلم   

باالتر و دیپلمفوق  233 213 کل جمع  21 3/23  

 233 213 جمع کل 
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 تر بزرگ معناداری عدد چنانچه(، 3( و شکل )1در جدول) آمده دست بهنتایج  اساس برو حاصل شد. 

 . بود خواهد معنادار پژوهش مدل در موجود رابطه باشد -17/2 از تر کوچک یا 17/2 از

 
 گیریگردشگری روستایی در قالب مدل اندازه آثارهای بارهای عاملی نشانگرها و شاخص (:2)جدول 

نماد در  شاخص)سازه(
 مدل

بار  متغیرها
 عاملی

t 

 اجتماعی

SO1 فرهنگی و اجتماعی مردم  تشویق و توسعه مشارکت
 محلی

17/3 - 

SO2  78/8 88/3 کمک به حفظ، نشر و تقویت فرهنگ بومی و محلی 
SO3 های افزایش عالقمندی مردم به فرهنگ و سنت

 قدیمی
71/3 18/8 

SO4  22/1 77/3 سنتی و محلی روستا های برنامهتقویت باورها و 
SO5 72/1 15/3 برای برقراری ارتباط با دیگران افزایش آگاهی 
SO6  رعایت قانون و حقوق یکدیگر و آشنایی با حقوق

 اجتماعی
88/3 75/3 

SO7  افزایش آگاهی مردم نسبت به محیط و سبک
 زندگی

71/3 15/2 

SO8 73/1 17/3 اجتماعی در بین جوانان افزایش ناهنجاری 
SO9  51/1 71/3 افزایش اختالف، نزاع و درگیری در بین مردم 

SO10 17/1 77/3 انسجام در بین روستاییان  کاهش صمیمیت و 

 اقتصادی

EC1  امکان دسترسی همه به مشاغل جدید مرتبط با
 گردشگری 

33/3 - 

EC2  11/1 13/3 منافع اقتصادی گردشگری برای همه مردم روستا 
EC3  15/1 88/3 تقویت فعالیت اقتصادی زنان همپای مردان 
EC4 مسکن؛ حمل ی  یهکسب منابع درآمدی جدید )کرا

 ونقل(
73/3 71/1 

EC5  77/1 71/3 افزایش سطح درآمد سرانه ساکنین 
EC6  32/1 78/3 کسب درآمد با فروش محصوالت کشاورزی و دامی 
EC7  31/1 87/3 نیازهای جدید تأمینو کمک به  انداز پسافزایش 
EC8 71/1 72/3 گذاری در توسعه روستاافزایش سرمایه 
EC9 87/1 77/3 زندگی های هزینهیمت کاال، خدمات و افزایش ق 

EC10 دلیل بههای روستایی ها خانهافزایش قیمت زمین 
 تقاضا

82/3 31/1 

EC11 71/1 37/3 های شغلی پایدار برای ساکنین ایجاد فرصت 
EC12  و ارتقای سطح تولید غیر  وری بهرهافزایش

 کشاورزی
18/3 32/1 

EC13 82/1 11/3 و دائم در روستا کاهش بیکاری فصلی 
EC14 13/1 38/3 های مناسب شغلی برای زنان روستاافزایش فرصت 
EC15  12/1 31/3 کاهش تولیدات کشاورزی 
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 گیریهای آثار گردشگری روستایی در قالب مدل اندازه(: بارهای عاملی نشانگرها و شاخص2جدول )ادامه 

 (1939های تحقیق، )منبع: یافته

 

)عوامل  زا )گردشگری روستایی( با متغیرهای مکنون گیری روابط بین متغیر برون در مدل اندازه

گیری مرتبه دوم  شود؛ در مدل اندازه( ترسیم میمحیطی زیستاجتماعی، عوامل اقتصادی و عوامل 

 Yپذیر( با متغیرهای مشاهدهمحیطی زیستاجتماعی، اقتصادی و  آثارزا ) وابط بین متغیر درونر

در این  .(1321شود )هالی،  شود؛ نمایش داده می ( ترسیم میمحیطی زیست)اجتماعی، اقتصادی و 

بین استنباط نمود که  گونه اینتوان می که ؛است استانداردشدهگیری ضرایب تحقیق، از مدل اندازه

ها، همبستگی معناداری وجود دارد. ضرایب متناظر با آن سؤاالتمتغیرهای مکنون مربوطه و 

ها و نشانگرها بین عامل استانداردشدهبیانگر ضرایب مسیر یا بارهای عاملی  درواقع استانداردشده

ری وجود و شاخص، همبستگی معنادابُعد  و بینبُعد  باشد. برای داشتن روایی باید بین سازه ومی

های موردنظر از قدرت توان گفت شاخصباشد؛ می 3/3رابطه باالتر از  که درصورتیداشته باشد. 

ها( درنظرگرفته شود تمامی پارامترها )شاخص که مالحظه می طور همانتبیین خوبی برخوردار است. 

 بین ابطرو همهباشد و  می 3/3گیری دارای همبستگی باالی شده برای متغیرهای مدل اندازه

 (.3و شکل 1)جدول،  است قرارگرفته تأیید مورد ،گردشگری آثارابعاد  با مشهود متغیرهای

نماد در  شاخص)سازه(
 مدل

بار  متغیرها
 عاملی

t 

 محیطی

EN1 های انداز روستا با زبالهتخریب مناظر و چشم
 گردشگری

17/3 - 

EN2 82/1 81/3 زیست با افزایش تردد گردشگران تخریب محیط 
EN3 13/1 71/3 افزایش آلودگی صوتی و نابهنجار در روستا 
EN4 12/1 18/3 تغییر کالبد طبیعی روستا و گرایش به مدرن شدن 
EN5 های هش سطح زیر کشت زراعی و توسعه فعالیتکا

 زراعی غیر
73./3 11/1 

EN6 75/1 75/3 هاتغییر کاربری اراضی کشاورزی به سایر کاربری 
EN7 11/1 11/3 ای روستاییسرا، اتاق و خانه اجاره ایجاد مهمان 
EN8 55/1 57/3 بهبود وضع جاده و معابر روستا 
EN9  51/1 51/3 و بافت فیزیکی روستابهبود معماری و مصالح 

EN10 77/1 71/3 افزایش فضاهای تفریحی و گردشگری روستا 
EN11 32/1 37/3 گسترش فضای فیزیکی روستا 
EN12  کمک به ورود امکانات و خدمات عمومی، بهداشتی

 به روستا
51/3 11/1 

EN13 11/1 85/3 توسعه و حفاظت از مناطق گردشگری موجود 
EN14 78/1 71/3 ی تاریخی  سازی و تعمیر آثار و ابنیهقاومم 
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 گردشگری آثارگیری ضرایب استاندارد مدل اندازه -9شکل 

 

 قسمت؛ 1مشابه در جدول طور بهو  1شده در شکلهای مندرج در مدل برازشدر ادامه، داده

 محیطیاجتماعی، اقتصادی و زیست آثار گیریاندازه مدل آمده تبدس پارامترهای و ضرایب معناداری

برای تمامی متغیرهای  آمده دست به tشود مقادیر که مالحظه می طور همان .دهدمی نشان را

دار شده های مربوطه معنیروابط این متغیرها با عامل درنتیجهبزرگتر بوده و  17/2از  موردمطالعه

دهد که تمامی نشانگرهای انتخابی برای سنجش میهای این بخش نشانه، یافتدیگر عبارت بهاست. 

اند؛ اجتماعی، اقتصادی و محیطی گردشگری روستایی نوره از دقت الزم و کافی برخوردار بوده آثار

، با زیربنای نظری تحقیق تطابق قابل قبولی شده  استفادههای توان بیان کرد که شاخصمی رو ازاین

و  تمامی  باشندمی رامعناد روابط کلیهسازد که نمایان می ،1شکل ند. بنابراین،دهرا نشان می

 شوند. می تأیید موردنظرفرضیات 
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 گردشگری آثارگیری داری مدل اندازهضرایب معنی -4شکل 

 

      بندی اثر(، رتبه3تعیین گردید که در جدول) گانه سهعوامل  آثار های اولویتدر ادامه 

و بارهای عاملی هریک از  tی دوم، همراه با مقدار ی مرتبهی اول در تشکیل سازهمرتبههای شاخص

ی بین توانند شدت رابطهاست. مقادیر ضریب گاما می شده دادهها )مقادیر ضریب گاما( نشان عامل

دانی های میداده اساس بری دوم را نشان دهند. در این تحقیق ی اول و عامل مرتبههای مرتبهعامل

 آثارترین شاخص مرتبط با قوی عنوان به( =88/3λ، عامل اجتماعی )شده بررسی های شاخصدر میان 

توجهی از بخش قابل محیطی زیستاجتماعی، اقتصادی و  آثارپس گردشگری شناسایی شده است. 

ین این های اول تا سوم را در تبی و به ترتیب اولویت نمودهگردشگری روستایی را تبیین  آثارسازه 

توان ادعا  ( می1جدول)های برازندگی همچنین با توجه به شاخص .اندسازه به خود اختصاص داده

(، 1)شکل،  محیطی گردشگری روستایی اجتماعی، اقتصادی و زیست آثارگیری نمود که مدل اندازه

 باشد.میها معتبر و قابل قبول  ها و نشانگرهای مربوط به آنمنظور برازش روابط بین شاخص به
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 عاملی بار اساس بری مرتبه دوم های مرتبه اول در تشکیل سازهبندی اثر شاخصرتبه (:9)جدول 

 (1939های پژوهش، : یافتهمأخذ)

 
 گردشگری روستایی مختلف آثارگیری برازندگی مدل اندازه هایشاخص (:4)جدول 

 (1939های پژوهش، : یافتهمأخذ) 

 

های برازش مدل، شاخص میانگین ریشه ، یکی از شاخص1از جدول آمده دست بهساس نتایج بر ا

 35/3باشد. معیار پیشنهاد شده برای این شاخص کوچکتر یا مساوی  می (RMSEA) مجذورات

 مورددهنده برازش مناسب مدل باشد که نشانمی 378/3است. در مدل حاضر این شاخص برابر با 

شاخص  ( وGFI) باشد. شاخص دیگر، شاخص نیکویی برازشمی شده  مشاهدهی هابا داده مطالعه

ها هر چه به عدد یک نزدیکتر باشد، بیانگر برازش است. این شاخص( AGFI) یافته تعدیلبرازندگی 

دو به  باشد. همچنین نسبت خیمی 12/3و  11/3بهتر مدل است که در اینجا مقدار آن به ترتیب 

 =525/2) درجه آزادی
df

2  ) گیری  دهنده برازش عالی مدل اندازهاست که نشان 3نیز کمتر از

های برازش نیز برازش مناسب و عالی مدل  باشد. سایر شاخصهای مشاهده شده میپژوهش با داده

توان گفت که برازش کلی مدل می آمده دست بهدهند. بنابراین، با توجه به نتایج را نشان می

 دیگر عبارت به ؛سازگاری دارد مورداستفادههای گیری در وضعیت مطلوب قرار داشته و با داده ندازها

 شود.مطلوب سنجیده می تحقیق گیریبرازش کلی مدل اندازه

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 اقتصادی جوامع سازی متنوعنقش مهمی را در احیاء و روستایی  گردشگریامروزه  بدون شک

اجتماعی، اقتصادی و فضای  تواند باعث ایجاد تغییراتی در محیط می حال درعینند، اما ک ایفا می

 فیزیکی، اقتصادی و یا اجتماعی صورت بهبر جامعه  فعالیتاین  پیامدهایو  آثار؛ گرددزیستی نواحی 

 پیچیده است متنوع وصنعت گردشگری  پیامدهای کهئی آنجا از .(2117، )شارپلی ن خواهد بودانمای

 λ t sig های مرتبه اولشاخص رتبه

 32/3 31/1 88/3 اجتماعی 1

 32/3 83/1 11/3 اقتصادی 2

 32/3 81/1 13/3 محیطی 9

 x 2 / df NFI NNFI CFI GFI AGFI RMSEA شاخص

معیار پیشنهاد 

 شده
3 ≤ ≤  13/3 ≤  13/3 ≤  13/3 ≤  13/3 ≤  13/3 35/3 ≤ 

مقدار گزارش 

 شده
525/2 13/3 12/3 13/3 11/3 12/3 378/3 
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و در مناطق و  دنبال خواهد داشته ب متفاوت یآثار ،باشد، بنابراین مناطق گوناگون متفاوت می و در

 فرهنگی، های جاذبه محیطی، هایویژگی به توجه با نوره . روستایباشد می متغیرمختلف نیز نواحی 

 تای نمونهروس به علمی ریزیبرنامه و مدیریت با تواندمی که دارد، انسانی و مذهبی طبیعی،

مختلفی داشته  آثاردر این منطقه گردد. گردشگری روستایی  تبدیل کردستاندر استان  گردشگری

تاییدی این عوامل در قالب سه دسته  است که در پژوهش حاضر بر اساس نتایج تحلیل عاملی

توان می های تحلیل عاملی تأییدی گرفتند. با توجه به یافته محیطی قرار اجتماعی، اقتصادی و زیست

اجتماعی، اقتصادی و  آثارتا حدود زیادی ابعاد مستقل سازه  شده اشارهادعا نمود که سه عامل 

های برازش مدل نمایند؛ همچنین شاخصگیری می محیطی گردشگری روستایی را اندازه زیست

 نمودند. تأییدگیری را شده برازش عالی و مناسب اندازه ارائه

ترین  درصد از کل واریانس، بیش 33/3و  88/3با ضریب تأثیر  در این میان عامل اجتماعی

گردشگری روستایی را تبیین  آثارتوجهی از  ان واریانس را به خود اختصاص داده و سهم قابلمیز

ی این عامل دهندههای خود به اهمیت متغیرهای تشکیل نیز در پژوهشمطالعات گذشته نماید.  می

یافتند. لذا بسترسازی فرهنگی و اجتماعی مناسب برای افزایش اجتماعی گردشگری دست  آثاردر 

های منفی نسبت به آگاهی خانواده و جامعه روستایی نسبت به گردشگری به کار و تعدیل نگرش

حضور گردشگران در جامعه روستایی از طرق مختلف از اهمیت اساسی برخوردار است. در همین 

تغییر باورهای منفی و ایجاد شرایط پذیرش گردشگران  های جمعی نیز در ایجاد وراستا، رسانه

گردشگری روستایی در این مطالعه عامل اقتصادی  آثاردومین عامل  روستایی نقش مهمی دارند.

نماید. درصد( را تبیین می 11/3توجهی از واریانس ) بخش قابل نیز 11/3است که با ضریب 

خود بر اهمیت متغیرهای  مطالعاتدر  محققانکه در پیشینه تحقیق اشاره شد برخی  گونه همان

-زیست یها سازه ید زیادی داشتند.تأکاقتصادی گردشگری  آثاری این عامل در دهندهتشکیل

هرچند در مقایسه با دو گروه  اند بودهاز گردشگری  متأثرعامل سوم  عنوان بهمحیطی و کالبدی نیز 

است. این عامل نیز به سهم خود از گردشگری  بوده تر یفضععامل قبلی یعنی اجتماعی و اقتصادی 

پژوهشگران درصد در اولویت سوم قرار گرفت.  13/3یر تأثروستایی اثرپذیر بوده که با ضریب 

حاضر مطالعه  کلینتایج  .اند داشتهید تأک در مطالعه خویشبر اهمیت این عامل  درگذشته متعددی

بوده و  متأثرروستایی اجتماعی از عرصه گردشگری ابعاد  موردمطالعهدهد از دیدگاه افراد نشان می

مثبت تلقی شده ولی برخی پیامدهای منفی  آثاراولویت اول تلقی شده است. اگرچه غالب  عنوان به

به آموزش و افزایش آگاهی  . بدون شک مردم روستاییداشته استدنبال ه نیز در محیط روستایی ب

منفی داشته  آثاردر بهبود پیامدهای مثبت و کاهش  ایتواند سهم عمدهنیاز دارند و آموزش می

های سنتی روستایی اگر آگاهانه و دقیق توسط مردم باشد. تغییرات اجتماعی و فرهنگی در محیط

خواهد داشت. گردشگری  به دنبالبومی مدیریت نشود، نتایج مخرب خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی 

 تنوع منابع معیشت است.ش فقر روستایی از طریق برای معیشت پایدار و کاه یرنظ کمیک فرصت 
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با  مناسب ارتباط برقراری برای محلی مردم و آموزش فرهنگی ابعاد باید در مناسب گذاری سرمایه

 از آن اشاعه و فرهنگی های جنبه مستندسازی .صورت گیرد آموزشی های دوره برگزاری با گردشگران،

توریسم   توسعه بسترساز عنوان به وب جهانی و شبکه انبوهی های رسانه مکتوبات، ویژه به مختلف طرق

   و ایجادزایی اشتغال ر بهجمنداشته و  یآثارنیز اقتصادی  ینهدرزمگردشگری روستایی است. 

رسد که بنابراین ضروری به نظر می شده است. مردم درآمدبهبود وضعیت و های جدید فرصت

 کارا توسط مدیریت آن نمودن اجرایی و گردشگری جامع طرح ی یهها و اقداماتی در راستای تهبرنامه

 و خصوصی هایگذاریحمایت دولتی، سرمایه از استفاده با گردشگری خدمات توانمند توسعه و

آثار  نیز ورود گردشگران محیطی یستزابعاد در زمینه  محلی صورت گیرد. یها مشارکت

    نابودی  ن موجب تخریب منابع طبیعی ونامطلوبی داشته و به اذعان پاسخگویا محیطی یستز

منجر شده است. بنابراین، با  زیست یطهای گیاهی و جانوری، افزایش آلودگی و تخریب محگونه

تبع آن،  توان وضعیت اقتصادی و بهورود گردشگران، می سازی ینهبهریزی اصولی و تالش برنامه

 .را بهبود بخشید نورهی روستا گردشگری و کالبدی محیطی یستوضعیت اجتماعی، ز
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